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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA  

O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 
 
Kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna przyporządkowano do obszaru 
kształcenia w zakresie nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk technicznych,  
a efekty kształcenia dla tego kierunku studiów odnoszą się do dziedziny nauk społecznych 
(52%), dyscyplin nauki o mediach (dyscyplina wiodąca), socjologia, psychologia, nauki o pozna-
niu i komunikacji społecznej, pedagogika, dziedziny nauk prawnych (8%), dyscypliny prawo, 
dziedziny nauk humanistycznych (25%), dyscyplin filozofia, historia, językoznawstwo, kulturo-
znawstwo i nauki o zarządzaniu, dziedziny nauk teologicznych (9%), dyscypliny dziedzina nauk 
teologicznych, a także dziedziny nauk technicznych (6%), dyscypliny informatyka. 
 
Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-7 
 
Nazwa kierunku studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Obszar kształcenia: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH 

                                          OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH 

                                          OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH 

Poziom kształcenia (studiów): STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PROFIL PRAKTYCZNY 
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne  
charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6–7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowa-
nym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6–7  
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakte-
rystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 

Symbol  
EKK 

 

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK) 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia  
na kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

absolwent: 

Symbol  
(odniesienie 

EKK do) 
PRK 

WIEDZA 
D1pK_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o mediach, ich 

miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 
P6S_WG 



 

 

D1pK_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i insty-
tucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, eko-
nomicznych), w szczególności ich istotnych elementach 

P6S_WG 

D1pK_W03 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i insty-
tucjami społecznymi i ich elementami 

P6S_WG 

D1pK_W04 zna rodzaje więzi społecznych właściwych dla nauk o mediach 
oraz zna rządzące nimi prawidłowości 

P6S_WG 

D1pK_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 
podmiocie konstytuującym struktury społeczne, w tym me-
dialne, i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych 
strukturach 

P6S_WG 

D1pK_W06 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, 
właściwe dla nauk o mediach, pozwalające opisywać struktury 
i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi za-
chodzące 

P6S_WG 

D1pK_W07 ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, 
moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje 
społeczne, w tym medialne, i rządzących nimi prawidłowo-
ściach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach dzia-
łania 

P6S_WK 

D1pK_W08 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych 
oraz ich elementów w zakresie nauk o mediach oraz o przy-
czynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian 

P6S_WG 

D1pK_W09 posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemów medial-
nych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechani-
zmów komunikowania politycznego 

P6S_WG 

D1pK_W10 ma podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i insty-
tucji medialnych oraz o ich historycznej ewolucji 

P6S_WG 

D1pK_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

D1pK_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w mediach 

P6S_WK 

D1pK_W13 ma uporządkowaną podstawową wiedzę o mediach i komuni-
kowaniu społecznym zorientowaną na zastosowanie praktycz-
ne w działalności edukacyjnej w zakresie mediów i dziennikar-
stwa, jak również w działalności dziennikarskiej 

P6S_WG 

D1pK_W14 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dys-
cyplin naukowych właściwych dla filologii polskiej w zakresie 
specjalności dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz 
edukacji medialnej, korespondującą z podstawową wiedzą 
kierunkową z zakresu filologii polskiej szczególnie w obszarze 
retoryki, erystyki, stylistyki i pragmatyki językowej 

P6S_WG 

D1pK_W15 ma wiedzę o człowieku jako podmiocie działań komunikacyj-
nych, mających na celu tworzenie więzi społecznych, budowa-
nia wspólnoty, organizowanie struktur komunikowania spo-
łecznego; ma wiedzę w zakresie podstawowych społecznych 
struktur komunikowania oraz zna działania i funkcjonowanie 
człowieka w instytucjach komunikowania społecznego 

P6S_WG 

D1pK_W16 ma podstawową wiedzę dotyczącą oddziaływania mediów na 
dzieci i młodzież w różnych aspektach funkcjonowania me-
diów oraz zna zasady i normy odpowiedzialnego korzystania  
z mediów celem ich zastosowania w praktycznej edukacji me-
dialnej i w wychowaniu do odbioru mediów 

P6S_WG 



 

 

D1pK_W17 ma podstawową wiedzę o sposobach pracy dziennikarskiej, 
zna cele, funkcje mediów; posiada wiedzę na temat sposobów 
pozyskiwania i przekazywania informacji; posiada wiedzę na 
temat społecznego i kulturowego oddziaływania mediów 

P6S_WG 

D1pK_W18 ma wiedzę o różnych uczestnikach komunikowania społeczne-
go oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji ich komunika-
cyjnych i informacyjnych potrzeb, szczególnie w szkole  
i w rodzinie; ma wiedzę o normach, regułach i kryteriach od-
powiedzialnego i krytycznego korzystania z mediów do prak-
tycznego jej wykorzystania w wychowaniu i samowychowaniu 
medialnym 

P6S_WG 

D1pK_W19 zna podstawowe formy i metody pracy redakcyjnej w zakresie 
dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego, interne-
towego; zna cele i metody pracy rzecznika prasowego oraz 
specjalisty w zakresie public relations 

P6S_WG 

D1pK_W20 ma podstawową wiedzę dotyczącą etycznego wymiaru mediów 
oraz podstawowych kategorii komunikowania społecznego; 
zna podstawowe zasady i kryteria wartościowania etycznego 
w różnych obszarach komunikowania społecznego 

P6S_WG 

D1pK_W21 ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwa-
runkowaniach funkcjonowania mediów w Polsce i na świecie 
oraz mediów lokalnych i środowiskowych; ma wiedzę o proce-
sach zmian w obszarze mediów i komunikowania społecznego 
w kontekście rozwoju nowych technologii i kształtowaniu się 
społeczeństwa informacyjnego 

P6S_WG 

D1pK_W22 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa 
autorskiego, prawa prasowego, ochrony własności intelektual-
nej 

P6S_WK 

D1pK_W23 zna podstawowe procesy związane z działaniem systemów 
oraz obiektów technicznych 

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 
D1pK_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kultu-

rowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie nauk  
o mediach 

P6S_UW 

D1pK_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozy-
skiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodar-
czych) w zakresie nauk o mediach 

P6S_UW 

D1pK_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkret-
nych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycz-
nych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziennikarstwa  
i komunikacji społecznej 

P6S_UW 

D1pK_U04 potrafi prognozować (uwzględniając także praktyczne aspekty 
tych prognoz) procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, poli-
tyczne, prawne, ekonomiczne), z wykorzystaniem standardo-
wych metod i narzędzi właściwych dla dziennikarstwa i komu-
nikacji społecznej 

P6S_UW 

D1pK_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wy-
branymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, mo-
ralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 
nauk o mediach 

P6S_UW 



 

 

D1pK_U06 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów  
i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, po-
siada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań 

P6S_UW 

D1pK_U07 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk spo-
łecznych charakterystycznych dla nauk o mediach 

P6S_UW 

D1pK_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 
w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy 
dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dotyczących za-
gadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6S_UW 

D1pK_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w ję-
zyku polskim i języku obcym, w zakresie nauk o mediach, doty-
czących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podsta-
wowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6S_UK 

D1pK_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziennikarstwa i komu-
nikacji społecznej, zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-
wego 

P6S_UK 

D1pK_U11 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej, do rozstrzygania dylematów pojawiających się  
w pracy zawodowej 

P6S_UW 

D1pK_U12 potrafi zdobywać, wyszukiwać, redagować i przekazywać  
informacje w różnorodnej praktyce dziennikarskiej; umie se-
lekcjonować i interpretować informacje z różnych dziedzin 
poznania i życia, możliwe do komunikowania w przestrzeni 
publicznej; posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk społecznych w kontekście pracy dziennikarskiej i edu-
kacyjnej 

P6S_UW 

D1pK_U13 umie samodzielnie wykorzystywać i rozwijać zdobyte kompe-
tencje komunikacyjne i dziennikarskie w obszarze prasy, radia, 
telewizji, Internetu i rzecznictwa prasowego oraz public rela-
tions; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę języko-
znawczą, medialną i dziennikarską, z uwzględnieniem umiejęt-
ności nabytych podczas praktyki zawodowej 

P6S_UW 

D1pK_U14 umie pracować projektowo, tzn. samodzielnie tworzyć, plano-
wać, realizować projekty dziennikarskie, opracowywać kolejne 
fazy powstawania projektu, organizować źródła finansowania 
projektu i rozliczać projekt; potrafi tworzyć i realizować pro-
jekty edukacyjne i wychowawcze 

P6S_UU 

D1pK_U15 potrafi organizować zespół redakcyjny z podziałem kompeten-
cji do zadań celowych w ramach realizacji konkretnych zadań 
dziennikarskich: obsługi reporterskiej wydarzeń, tworzenia 
programu, opracowania redakcyjnego, wydania gotowych tre-
ści medialnych 

P6S_UO 

D1pK_U16 umie opracować scenariusz audycji, plan organizacyjny obsługi 
reporterskiej, dokumentację informacyjną; potrafi przygoto-
wywać i redagować różne formy przekazów medialnych  
i umiejętnie prezentować w konkretnych mediach 

P6S_UW 

D1pK_U17 potrafi kompetentnie korzystać z prawa do tajemnicy dzienni-
karskiej oraz repliki i sprostowania; potrafi odpowiedzialnie 
działać w aspekcie etycznym i prawnym 

P6S_UW 



 

 

D1pK_U18 potrafi w podstawowym wymiarze stosować reguły i przepisy 
prawa prasowego i prawa autorskiego w różnych sytuacjach 
pracy dziennikarskiej; potrafi stosować zasady praw i obo-
wiązków dziennikarza w zakresie objętym regulacjami praw-
nymi w Polsce i Unii Europejskiej; potrafi realizować zadania 
edukacyjne w zakresie korzystania z mediów na podstawie 
podstawowej wiedzy etycznej i prawnej w tym zakresie 

P6S_UW 

D1pK_U19 umie publicznie prezentować poglądy i właściwe je argumen-
tować, prowadzić dyskurs, wyciągać trafne wnioski; potrafi 
stosować zasady retoryki, erystyki, stylistyki i pragmatyki ję-
zykowej w tworzeniu i prezentowaniu w przestrzeni publicz-
nej określonych treści 

P6S_UW 

D1pK_U20 potrafi skutecznie się porozumiewać w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych: medialnych, dziennikarskich, edukacyjnych, 
public relations, rzecznictwa prasowego; umie przekazać pod-
stawową wiedzę medialną i dziennikarską w działaniach edu-
kacyjnych w szkole i w rodzinie 

P6S_UW 

D1pK_U21 potrafi tworzyć ustne i pisemne formy przekazów publicznych 
oraz kompetentnie prezentować je w uwarunkowaniach kon-
kretnych mediów lub działań edukacyjnych 

P6S_UW 

D1pK_U22 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, dokształcania 
się i rozwoju zawodowego 

P6S_UU 

D1pK_U23 potrafi zaplanować i przeprowadzić działania m.in. symulacje 
komputerowe oraz poprawnie zinterpretować uzyskane wyni-
ki oraz wyciągnąć wnioski 

P6S_UW 

D1pK_U24 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  
w kontekście postępu technologicznego i społeczeństwa in-
formacyjnego 

P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
D1pK_K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role 
P6S_KO 

D1pK_K02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji za-
dania określonego przez siebie lub innych 

P6S_KK 

D1pK_K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  
z wykonywaniem zawodu dziennikarza 

P6S_KR 

D1pK_K04 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając 
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

P6S_KO 

D1pK_K05 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 
wyszukiwać informacje, także w językach obcych, dba o sta-
ranność wykonywanej pracy, dba o terminowe wykonywanie 
zobowiązań (prac, zadań, projektów) 

P6S_KR 

D1pK_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 
D1pK_K07 rozumie potrzebę doskonalenia się w obiektywizacji przekazu 

postrzeganej rzeczywistości 
P6S_KK 

D1pK_K08 potrafi powstrzymać się z wyrażaniem ocen subiektywnych; 
posiada zdolności koncyliacyjne, mediacyjne, moderatorskie 

P6S_KR 

D1pK_K09 potrafi pracować w zespole przyjmować i wyznaczać zadania, 
jest świadomy odpowiedzialności za uczestników realizowa-
nego przez siebie przedsięwzięcia 

P6S_KR 



 

 

D1pK_K10 potrafi „śledzić życie”, by dostarczać społeczeństwu informacji 
wiarygodnych, interesujących, społecznie ważnych, koniecz-
nych dla integralnego rozwoju człowieka i społeczności 

P6S_KO 

D1pK_K11 ma kompetencje podmiotowe do prawidłowego wartościowa-
nia poszukiwanych, zdobywanych i przekazywanych informa-
cji i treści medialnych w aspekcie etycznym, prawnym, psycho-
logicznym, społecznym; wykazuje dbałość o wysoką jakość 
swoich działań i przekazywanych wartości 

P6S_KR 

D1pK_K12 jest odpowiedzialny za jakość, wartość, ważność i wiarygod-
ność wprowadzanych w obieg publiczny treści medialnych; jest 
odpowiedzialny za wychowanie i samowychowanie do kry-
tycznego i odpowiedzialnego odbioru medialnych treści 

P6S_KR 

D1pK_K13 ma ukształtowaną i przyswojoną postawę postępowania zgod-
nie z zasadami prawa i etyki zawodowej 

P6S_KR 

D1pK_K14 jest świadomym uczestnikiem procesów społeczeństwa infor-
macyjnego wykorzystując nowe technologie medialne dla wła-
snego rozwoju i troski o dobro innych 

P6S_KR 

D1pK_K15 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy uwzględnia-
jąc w swojej wizji pracy potrzeby duchowe własne i innych; 
potrafi postrzegać swoją pracę dziennikarską w uwarunkowa-
niach rynkowych jako misję publiczną dla dobra człowieka  
i społeczności 

P6S_KO 

D1pK_K16 potrafi samodzielnie i prawidłowo oceniać etycznie własne dzia-
łania i zachowania w obszarze komunikacji społecznej; potrafi 
rozwiązywać dylematy etyczne w pracy dziennikarskiej w opar-
ciu o nabyte i wyćwiczone kompetencje etyczne i prawne 

P6S_KR 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
D1pK (przed podkreślnikiem) –kierunkowe efekty kształcenia (K) dla kierunku studiów dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna (D) na studiach pierwszego stopnia (1) o profilu praktycznym (p) 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
P6S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  
na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (P) 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia w obrębie danej kategorii 


